FARSKÉ OZNAMY (20. – 26. september 2021)
XXV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 19. september 2021
PO 20.9.
UT 21.9.
ŠT 23.9.
NE 26.9.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci (spomienka)
Sv. Matúš, apoštol a evanjelista (sviatok)
Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz (spomienka)
XXVI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
jo + Anna Puchelová (6. výr.)
ak Za BP a zdravie pre rod. Tokarčíkovú
ak + Róbert Dubjel
Poďakovanie za 30 rokov manželstva
ak

+ Mária, Michal, Júlia, František a st. rodičia
Zosn. z rod. Fiedorovej, Turlíkovej a Ľubomírskej

ak

jo
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+ Mária Holujová
+ Karol, Vladimír a Emil
+ Michal Repka

Za BP a zdr. pre vnúčatá a ich rodičov

+ František Krochta
+ Vasil Dic
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
+ Regina, Jozef a zosn. z rod. Bodnárovej

Na úmysel celebranta

Za zdr. a BP pre Štefana Landora (50 r.) s rod.

Na úmysel celebranta
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Anton a Štefan Pavlíkovci
Sobáš so svätou omšou:
Ľubomír Durík – Martina Stesňáková
Poďakovanie za dar života (50 r.)
+ Lydka Dubjelová
jo Za farníkov
Na úmysel celebranta
Poďak. Marty za dar života (60 r.)
jo + Anna Vanická
+ Pavol Jeleň
Za BP a zdr. pre Annu a Mariána (40 r. manž.)

ak
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Na úmysel celebranta
+ Dušan Suchanek (30. deň)
Za zdravie a B pomoc pre Jozefa
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Kaplnka v Domove pre seniorov (iba pre obyvateľov)
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+ Anna, Pavol a Mária
+ Helena a Ján
Za zdr. a BP pre Tomáša, Jozefa, Janku a Leu

Za farníkov (rím.-kat.)

FARSKÉ OZNAMY
Podľa COVID automatu bude náš okres od pondelka 20. septembra v červenej farbe (1. stupeň ohrozenia).
- Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po
druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek
dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – účasť bez limitu + povinný zoznam
účastníkov
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od
odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – účasť 25 % na
sedenie (v štvrmiestnej lavici iba jedna osoba) - v Kostole sv. Petra a Pavla 90 miest na sedenie, v Podsadku 40
+ povinný zoznam účastníkov
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie,
prekonanie choroby či výsledok testovania. – účasť 1 osoba na 15 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 35 miest na
sedenie (25 v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 15 + povinný zoznam účastníkov
Sväté omše „základ“ (všetky osoby): pondelok – sobota 17.00 a 18.30 (okrem štvrtka o 17.00 za účasti detí
- deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní), nedeľa 11.00, 17.00 a 18.30; Podsadek utorok, streda 18.00, nedeľa
11.00: povinný zoznam účastníkov v kostole (35/15) + ostatní vonku.
Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“: pondelok – piatok 6.00; sobota 6.30; nedeľa 6.30, 8.00, 9.30;
nedeľa Podsasdek o 9.00: v kostole iba očkovaní (bez limitu + povinný zoznam) + ostatní vonku.
Poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa (mnohí hovoria o tom ako sú
ochotní slúžiť vo farnosti a na túto službu, vieme, že nevďačnú, nie je ochota) – ktorý bude mať službu pri
vstupe (v Podsadku pán kostolník) – prevziať lístok (pripraviť si ho doma na každú svätú omšu) s menom,
priezviskom a kontaktom (+ skontrolovať potvrdenie o očkovaní). Službukonajúci usporiadatelia nech sa
prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno) a nech prídu do kostola 35
minút pred začiatkom svätej omše.
Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše (v nedeľu
15 minút). Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až sobotu ½ hodinu pred svätou omšou
a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho (okrem nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše).
Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí). V interiéri používame
respirátor. Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní
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vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na sväté
prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu do kostola. Vonku môžu ostať všetci (bez očkovania, očkovaní, po
prekonaní, testovaní).
Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za
pochopenie. V prípade zmien vás budeme informovať.
Epidemiologická sitúácia sa zhoršuje, vyzývame k dodržiavaniu opatrení, zvýšenej vzájomnej
ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba
urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť, aby
sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť každý deň, ale sa vystriedajme,
rešpektujme ohraničený počet účastníkov na svätej omši. Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.
Svätá omša za účasti detí (deti do 12 rokov sa berú ako čkovaní): štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00
(prosíme nechať priestor deťom).
Adorácia: vo štvrtok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.
Svätá omša s katechézou pre birmovancov: streda a piatok o 18.30 (prosíme nechať priestor iba
birmovancom podľa usmernenia vedúcich skupín). Vysluhovanie sviatosti birmovania: 10. októbra (o
prípadných zmenách a opatreniach budeme vopred informovať).
Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2022 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov
kostolníkov. Pri uhradení predplatného, prosíme, doplniť meno, ulicu a číslo domu.
Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a
Pavla.
Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 50,-€; Karol 50,-€; Tobias 51,-€; Darina 20,-€; novomanželia
Mariana a Jakub Ondrejovci 200,-€; Ján 45,-€; Mária 60,-€; Margita 100,-€; z pohrebu Veroniky Fečišinovej 20,-€;
Mária 8,-€; novomanželia Silvia a Jozef Gallikovci 100,-€; pokladnička pre opravy 1 498,23 €
Milodary pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Heleny Zuberovej 100,-€; z pohrebu Márie Starosundeckej
50,-€
– úprimná vďaka
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka
chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí
majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia
narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a
zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v
minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých
kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení,
ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
OHLÁŠKY
Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

ĽUBOMÍR DZURÍK, bývajúci Starej Ľubovni a MARTINA STESŇÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku
(3.x); MATEJ PČOLKA, bývajúci v Prahe a EVA ŽÁČEKOVÁ, bývajúca v Prahe (2.x); Lukáš Nemergut, bývajúci
v Starej Ľubovni a Daniela Varšíková, bývajúca v Mníšku nad Popradom (2.x); Vladislav Bukovský, bývajúci v Starej
Ľubovni a Mária Knapíková, bývajúca v Novej Ľubovni (1.x); Bohuslav Tyrpák, bývajúci v Starej Ľubovni a Mária
Filiačová, bývajúca v Podolínci (1.x).
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto
snúbencov do vašich modlitieb.

